
ESBORRANY ACTA 28/2016 

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA 

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

DIA: 22 DE JULIOL DE 2016 

 

 

 

A Caldes de Malavella, el vint-i-dos de juliol de dos mil setze, sota la Presidència del Sr. 

Alcalde  Salvador Balliu i Torroella, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local, 

per tal de celebrar sessió extraordinària en primera convocatòria amb assistència dels Srs. 

Sergi Mir i Miquel, Àngela Ma. Frigolé i Bagudanch, Gemma Alsina i Mir i Maria Subirana i 

Armengol. Hi assisteix també la Sra. Maribel Reig Montero. Actua com a Secretària la Sra. 

Maria Casadevall i Viñas. 

 

Comprovat que el número d’assistents constitueix el quòrum establert per l’article 40 del 

Reglament Orgànic Municipal, el President declara oberta la sessió a dos quarts de nou del 

matí i posa en consideració dels assistents els diferents punts de l’ordre del dia. 

 

 

PRIMER.-  AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ 

DE DESPESES 

 

A proposta de l’Alcaldia, s’acorda: 

 

1.1) Aprovar  l'autorització, disposició  i  el  simultani reconeixement  i liquidació de les  

despeses  representades  per la relació de documents núm. O/2016/42, de data  22/7/2016, per 

un import 69.660,50 €. 

 

1.2) Aprovar l’autorització de les despeses representades  per la relació de documents núm. 

A/2016/27, de data 22/7/2016, per un import 19.156,82 €, que figura diligenciada a 

l’expedient. 

 

1.3) Aprovar el pagament de les hores extraordinàries realitzades durant el mes de juny per la 

Brigada d’Obres Municipal, que figuren relacionades a l’expedient. 

 

1.4) Exp. 410/2016.- Aprovar el reconeixement i liquidació de la certificació núm. 2  dels 

treballs de manteniment i millora del Castell de Caldes, a favor de l’empresa ARGON 

INFORMATICA S.A., per import de 20.636,08 €. 

 

 

SEGON.- ASSUMPTES TRIBUTARIS 

 

A proposta de la Regidoria de l’Àrea, s’acorda: 

 



2.1) Autoritzar la devolució de 240 € abonats de més per la Sra. ------ en concepte de quota 

per conjunt instrumental a l’Escola de Música durant 8 mesos, donat que al curs on està 

inscrita la nena -----, ja inclou aquest concepte. 

 

2.2) Aprovar la liquidació de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de béns 

de domini públic local de la companyia subministradora d’energia elèctrica IBERDROLA 

CLIENTES SA, per import de 498,90 €, equivalents a l’1’5 % de l’import de facturació 

declarat per l’empresa durant el 2n, trimestre de 2016, que ja han estat prèviament 

ingressades. 

 

2.3) Aprovar la liquidació de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial de béns 

de domini públic local de la companyia comercialitzadora d’energia elèctrica IBERDROLA 

COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO SAU, per import de 1,45 €, equivalents a 

l’1’5 % de l’import de facturació declarat per l’empresa durant el 2n, trimestre de 2016, que ja 

han estat prèviament ingressades. 

 

 

TERCER.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES  

 

Vistes les instàncies presentades en sol·licitud de llicència urbanística i vistos els informes 

dels serveis tècnics municipals, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents 

acords: 

 

3.1) EXP. 384/2016.- Primer. Atorgar la llicència urbanística a ------, per a la construcció 

d’una piscina de cloració salina a Llac del Cigne, 860 de Caldes de Malavella, i d’acord amb 

les condicions següents: 

 

- Les actuacions s’han d’ajustar en la seva execució al projecte tècnic presentat 

juntament amb la sol·licitud i a les normes de planejament vigents en el municipi. Així 

mateix, ha de respectar el que estableix en el pla/estudi de seguretat. 

- Caldrà que es gestionin els residus d’acord al Decret 89/2010. 

- Caldrà executar un registre a peu de parcel·la de la connexió existent al clavegueram 

públic d’aigües residuals. 

- Les de caràcter general (veure annex a la resolució). 

 

Segon. Aprovar la liquidació de l’ICIO per import de 715 euros i el dipòsit de la fiança per 

gestió de runes d’import de 150 euros, que ja han estat prèviament ingressats. 

 

Tercer. Comunicar al titular que les obres s’han d’iniciar en un termini màxim d’un any, a 

partir de la notificació d’aquesta resolució, essent en tot cas la durada màxima d’execució de 

l’obra de 3 anys, a comptar igualment a partir de la notificació d’aquesta resolució. 

 

3.2) EXP. 694/2016.- Primer. Atorgar la llicència urbanística a ----------, per a la construcció 

d’un ascensor en un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al C/ Barcelona, 24 de Caldes 

de Malavella, i d’acord amb les condicions següents: 

 

-Les actuacions s’han d’ajustar en la seva execució al projecte tècnic presentat juntament amb 

la sol·licitud i a les normes de planejament vigents en el municipi.  



-S’han de tractar els residus d’acord al Decret 89/2010. 

-La present llicència d’obres modifica les característiques d’habitabilitat de l’habitatge. 

-Les de caràcter general (veure annex a la resolució) 

 

Segon. Aprovar la liquidació de l’ICIO, en aplicació de la bonificació del 95% i que serà 

ratificat pel Ple en la primera sessió que celebri,  per import de 47,98 euros i el dipòsit de la 

fiança per gestió de runes d’import de 420,71 euros, que ja han estat prèviament ingressats. 

 

Tercer. Comunicar al titular que les obres s’han d’iniciar en un termini màxim de 6 mesos, a 

partir de la notificació d’aquesta resolució, essent en tot cas la durada màxima d’execució de 

l’obra de 18 mesos, a comptar igualment a partir de la notificació d’aquesta resolució. 

 

3.3) EXP. 557/2016.- RE&MA 12, SL, representat per Eulàlia Rubió Galofre.- Concedir 

llicència per arranjar la façana a c/ Plaça dels Polls, 5. 

 

Condicions de llicència 

- Les de caràcter general (veure annex a la resolució) 

- Es recomana utilitzar morter de calç. 

- Abans de l’inici d’obres, caldrà sol·licitar l’ocupació de via pública per a la bastida. 

- caldrà complir els següents terminis: 

a) 6 mesos per començar les obres 

b) 18 mesos per acabar-les 

  

Simultàniament s’aprova la liquidació de l’ICIO en aplicació de la bonificació del 95% i que 

serà ratificat pel Ple en la primera sessió que celebri, per l’ import de 9,11 € i el dipòsit de la 

fiança per gestió de runes d’import  150 € que ja han estat prèviament ingressats. 

 

3.4) EXP. 147/2016.- Primer. Atorgar la llicència urbanística a PGA GOLF DE CALDAS, 

S.A, per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina a PGA GOLF A1-20 de 

Caldes de Malavella,  

.... 

Segon. Aprovar la liquidació de l’ICIO per import de 24.629,68€, que ja ha estat prèviament 

ingressat i el dipòsit de la fiança per gestió de runes per import de 61.477,55€, que caldrà 

justificar en l’acta d’alineació. 

 

Tercer. Comunicar al titular que les obres s’han d’iniciar en un termini de 6 mesos, a partir de 

la notificació d’aquesta resolució, essent en tot cas la durada màxima d’execució de l’obra de 

3 anys, a comptar igualment a partir de la notificació d’aquesta resolució. 

 

3.5) EXP. 32/2016.- PGA GOLF DEL CALDAS, SA.-  

Atès que en data 12 de gener de 2016 el Sr. David Plana Viladomat en representació de PGA 

GOLF DE CALDAS SA va presentar sol·licitud d’informe urbanístic de l’avantprojecte per la 

construcció de tres blocs d’habitatges plurifamiliars a la parcel·la OV2.2 de la Urbanització 

PGA Golf de Caldes 

 

Atès que en data 11 de juliol de 2016 el Sr. Víctor Manuel Vázquez Méndez en representació 

de PGA GOLF DE CALDAS SA ha presentat sol·licitud de llicència d’obres per la 



construcció de 3 edificis plurifamiliars amb trasters (32 habitatges i 32 trasters) a la zona F2 

de la Urbanització PGA Golf de Caldes. 

 

Atès que segons informe de l’arquitecta municipal de 14 de juliol de 2016 l’esmentat 

avantprojecte ha estat substituït per la llicència d’obres 768/2016. 

 

Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, i en virtut de la delegació efectuada 

per Decret núm. 115/2015, de 19 de juny de 2015 (BOP de 15/07/2015),  

 

proposo: 

 

PRIMER. Desestimar el tràmit d’informe d’avantprojecte i informar sobre la sol·licitud de 

llicència d’obres núm. 768/2016. 

 

SEGON. Declarar conclòs el procediment i arxivar l’expedient núm. 32/2016. 

 

TERCER. Notificar a PGA GOLF DE CALDAS, SA la present Resolució, així com els 

recursos pertinents. 

 

 

3.6) EXP. 512/2016.- PGA GOLF DE CALDAS, SA.- Atès l’escrit presentat pel Sr. Víctor 

Manuel Vázquez Méndez en representació de PGA GOLF DE CALDAS SA, en el qual 

manifesta que renuncia a la sol·licitud de llicència d’obres, Exp. Núm.512/2016. 

 

Atès l’informe de l’arquitecta municipal que informa favorablement respecte a la renúncia de 

la llicència urbanística (Exp. 512/2016). 

 

Atès allò disposat a l’article 91 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 

les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, sobre desestiment i 

renúncia. 

 

Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, i en virtut de la delegació efectuada 

per Decret núm. 115/2015, de 19 de juny de 2015 (BOP de 15/07/2015), proposo: 

 

PRIMER. Declarar a PGA GOLF DE CALDAS, SA desistit del procediment relatiu a la 

concessió de llicència d’obres. 

 

SEGON. Declarar conclòs el procediment i arxivar l’expedient. 

 

TERCER. Notificar a l’interessat la present Resolució així com els recursos pertinents 

 

3.7) EXP. 768/2016.- Primer. Atorgar la llicència urbanística a PGA GOLF DE CALDAS, 

S.A, per a la construcció de 3 edificis plurifamiliars per a 32 habitatges i 32 trasters i 

urbanització privada a PGA GOLF Zona F 1.2 - Blocs B6, B7 i B8 de Caldes de Malavella,  

.... 

Segon. Aprovar la liquidació de l’ICIO per import de 168.000 euros i el dipòsit de la fiança 

per gestió de runes d’import de 4.479,07 euros, que ja han estat prèviament ingressats. 

 



Tercer. Comunicar al titular que les obres s’han d’iniciar en un termini màxim d’un any, a 

partir de la notificació d’aquesta resolució, essent en tot cas la durada màxima d’execució de 

l’obra de 3 anys, a comptar igualment a partir de la notificació d’aquesta resolució. 

 

3.8) Expedient nº: 957/2015 

Procediment: Aprovació de Projecte d'Urbanització Fase 3 del Sector Residencial del Golf 

 

 

Aprovat inicialment per Resolució d'Alcaldia de data 26 / febrer / 2016 el projecte 

d'urbanització referenciat, s'ha sotmès a informació pública durant el termini d'un mes i s'ha  

concedit audiència als interessats. 

 

En el període d'informació pública, no s'han presentat les al•legacions.  

 

S’han sol•licitat informe dels Organismes Públics competents i consten a l’expedient  els 

informes rebuts.  

 

Atès l'informe tècnic i jurídic favorable emès per l’arquitecte municipal  i  la Secretària en 

relació amb el procediment i la legislació aplicable.  

 

Ateses les obligacions assumides  pel promotor  per garantir l’abastament del Sector amb la 

connexió d’abastament d’aigua potable del sector residencial Golf amb la xarxa d’abastament 

del nucli urbà de Caldes de Malavella, les quals s’incorporaran a la preceptiva tramitació de  

la Modificació i refosa en un sòl document del Projecte d’urbanització del sector del Golf 

(fitxa urbanística del PAU 01), tràmit preceptiu per a la recepció de la urbanització.  

 

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de 

les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 115/2015 de 

data 19/06/2015, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm.   

135,   de data  15/07/2015, la Junta de Govern Local, adopta els següents, ACORDS: 

 

PRIMER. Aprovar definitivament el  “Projecte d'urbanització per adaptació al POUM dels 

carrers de la Fase 3 del Sector Residencial del Golf de Caldes de Malavella.”  

 

SEGON. Notificar als interessats aquesta Resolució amb indicació dels recursos pertinents. 

 

TERCER.  Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Girona , tauler 

d’edicte i Seu.e. 

 

 

QUART.- ALTRES ASSUMPTES 

 

Així mateix, la Junta de Govern Local, a proposta de la Regidoria de l’Àrea, acorda: 

 

4.1) Aprovar el reconeixement d’un trienni al següent personal: 
 

- MONICA SALINAS RIPOLL, Administrativa, grup C1, amb data efectes 9/7/2016. 

- MONTSERRAT MARTIN SOLANA, Educadora llar infants, grup C1, amb data efectes  13/7/2016. 



 

4.2) Autoritzar el gaudi de vacances al següent personal i pels següents períodes:  

 

- MIKEL GARMENDIA ZUBELDIA, tècnic esports, del 26 de setembre al 16 d’octubre de 

2016 (14 dies laborables) i del 2 al 10 de gener de 2017 (6 dies laborables). 

- JORDI CIURANA GRAS, bidell CEIP Sant Esteve, del 28 de juliol al 26 d’agost de 2016 

(20 dies laborables). 

- XAVIER PRATS ALABALL, bidell CEIP La Benaula, del 26 de juliol al 26 d’agost de 

2016 (22 dies laborables). 

- CURIAL SOLÀ COLOM, monitor pati obert, els dies 5 a 7 d’agost de 2016. 

 

4.3) Exp. 639/2016. Contractació personal borsa de treball 

 

Atesa la resolució del  Tribunal qualificador que va  valorar les proves selectives dels 

aspirants per a la creació d’una borsa de treball, per cobrir necessitats temporals de personal 

de la categoria d’auxiliar administratiu, que es produeixin durant un període d’un any, 

mitjançant concurs de mèrits amb prova pràctica, per urgència  es proposa l’adopció dels 

següents , 

 

ACORDS: 

 

PRIMER.- La  relació de l’ ordre d’ aspirants de la bossa de treball, per cobrir necessitats 

temporals de personal de la categoria d’auxiliar administratiu relatius a la convocatòria de 

referència  d’acord amb la proposta del tribunal queda determinada d’acord amb als resultats: 

 

Aspirants Puntuació 
35VPZ  24,83 

23MVG 20,28 

25MRP 19,18 

16JFC  18,66 

18LAD  13,82 

 

Segons el disposat a la convocatòria , base desena les persones que formin part d’aquesta 

borsa de treball seran cridades per cobrir les necessitats temporals de personal de la categoria 

d’auxiliar administratiu/va, que es produeixin per un període d’ un any. L’ordre d’aquesta 

crida serà el de la puntuació obtinguda en el procés selectiu. 

 

SEGON.- En data 15/07/2016 es tramet correu oferint a la Sra. Verónica Paredes (35VPZ) la 

contractació  laboral temporal  amb adscripció a l’oficina  d’atenció al ciutadà una 

contractació fins el 30/09/2016 per a cobrir el període de vacances estival.  

 

La interessada formula renúncia   en tant que actualment està treballant en una substitució per  

baixa al SSTT en aquesta mateixa administració.  

 

D’acord amb la base desena referida, en no ser la contractació oferta d’un mínim de tres 

mesos, tot i la renuncia, la Sra. Verónica Paredes no perd el seu lloc en l’ordre de prelació de 

la borsa. 

 



TERCER.- En data 18/07/2016 es tramet correu oferint a la Sra. Maria Àngels Vilella Gafarot 

(23MVG) la contractació  laboral temporal  amb adscripció a l’oficina  d’atenció al ciutadà 

una contractació fins el 30/09/2016 per a cobrir el període de vacances estival.  

 

La interessada formula renúncia   en tant que actualment està treballant al Consell Comarcal 

del Pla de l’Estany. 

 

 D’acord amb la base desena referida, en no ser la contractació oferta d’un mínim de tres 

mesos, tot i la renuncia, la Sra. Maria Àngels Vilella Gafarot  no perd el seu lloc en l’ordre de 

prelació de la borsa. 

 

QUART.- En data 19/07/2016 es tramet correu oferint a la Sra.  Maria Roura Poch (25MRP) 

la contractació  laboral temporal  amb adscripció a l’oficina  d’atenció al ciutadà una 

contractació fins el 30/09/2016 per a cobrir el període de vacances estival.  Oferta que és 

acceptada. 

 

CINQUÈ.- En data 20/07/2016 es tramet correu oferint al Sr. Joan Faig Colomer (16JFC) la 

contractació  laboral temporal  amb adscripció a l’oficina  d’atenció al ciutadà una 

contractació fins el 30/09/2016 per a cobrir el període de vacances estival.  

 

L’ interessat  formula renúncia   en tant que actualment està treballant i no es pot incorporar 

en la data sol·licitada. 

  

D’acord amb la base desena referida, en no ser la contractació oferta d’un mínim de tres 

mesos, tot i la renuncia, el  Sr. Joan Faig Colomer  no perd el seu lloc en l’ordre de prelació 

de la borsa. 

 

SISÈ.- En data 21/07/2016 es tramet correu oferint a la Sra. Llívia Alonso Damont (18LAD) 

la contractació  laboral temporal  amb adscripció a l’oficina  d’atenció al ciutadà una 

contractació fins el 30/09/2016 per a cobrir el període de vacances estival.  Oferta que és 

acceptada, quedant l’ordre de prelació  de la borsa d’igual manera que abans del present 

oferiment de contractació. 

 

4.4) Exp. 775/2016.- Aprovació bases selecció dinamitzador/a juvenil 

 

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut de 

les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret 115/2015 de 

data 19/06/2015, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm.   

135,   de data  15/07/2015. 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 

 

PRIMER. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria per la selecció d’un 

dinamitzador/a juvenil en règim laboral interí mitjançant concurs- oposició i la creació d’una 

borsa de treball per cobrir les possibles vacants que es produeixin durant el termini de dos 

anys els termes en que figuren a l'expedient. 
 



SEGON. Publicar el text íntegre de les bases reguladores  en el Butlletí Oficial de la Província 

i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i a la web, i a la Seu electrònica.  

 

4.5) Acceptar l’alta a la Llar d’Infants de les nenes -------- al curs P-1 per a 2016-2017. 

 

4.6) Exp. 365/2016.- A proposta de l’educadora social de l’EBASP, s’acorda deixar sense 

efecte l’ajuda atorgada per a les activitats de casal d’estiu i casalet dels menors ------ 

 

4.7) Exp. 23/2016.- Atorgar un ajut social urgent a la Sra. C.M.G., per fer front al pagament 

del lloguer de l’habitatge del mes de juliol, per import de 240 €, que seran ingressats al núm. 

de c/c que figura a l’expedient, facilitat per Serveis Socials. 

 

Notificar a l’interessat amb l’obligació de complir el Pla de treball del sol·licitant establert 

amb els serveis socials municipals. 

 

4.8) Exp. 365/2016.- Concessió Ajuts socials  

 

Atesa l’avaluació realitzada per la Comissió d’Avaluació, en data 19 de juliol de 2016, 

d’acord amb l’establert en les Bases de Concessió d’Ajuts Socials, per unanimitat, s’acorda: 

 

PRIMER. Aprovar els Ajuts per a l’escolarització de nens/nes de 0 a 3 anys que es trobin en 

situacions socioeconòmiques desfavorides, pel curs 2016- 2017, per a les sol•licituds que 

figuren al quadre diligenciat que s’annexa a l’expedient i per l’import que s’hi indica. 

 

SEGON. Notificar aquesta proposta de resolució als beneficiaris, a fi que comuniquin la seva 

acceptació mitjançant la signatura d’una carta d’acceptació i compromís, i s’obliguin al 

següent: 

Avisar en cas de no assistència a les activitats. 

Respectar les normes que regeixen pel normal desenvolupament de l’activitat. 

Assumir la part restant de l’import no becat. 

 

4.9) Exp. 309/2016.- Primer.- D’acord amb el dictamen de la Comissió Informativa de data 18  

de juliol de 2016, la Junta de Govern , per unanimitat, acorda concedir les subvencions per a 

l’exercici 2016, a les següents entitats esportives locals:  

 

NOM DE L’ENTITAT 
 

SUBV.2016 
Euros 

CLUB TENNIS CALDES   2.900 

UNIÓ ESPORTIVA CALDES 12.300 

CLUB EXCURSIONISTA CALDES DE MALAVELLA  2.400 

CLUB ESPORTIU CALDES DE MALAVELLA 7.800 

CLUB VOLEIBOL JOVES CALDES 7.000 

CLUB PATÍ CALDES 6.500 

CLUB PATÍNATGE ARTÍSTIC CALDES 6.400 

CLUB FUTBOL AIGÜES BONES    456 

CLUB FUTBOL SALA CALDES DE MALAVELLA  1.090 



CLUB CALDENC D’ESCACS 1.060 

 

Segon.- L’Entitat beneficiària haurà de justificar la despesa abans del 30 de novembre de 

2016. 

 

Per justificar  la subvenció és necessari presentar a l’Ajuntament la documentació següent: 

 [es podrà disposar dels impresos normalitzats que facilitarà l' Ajuntament]. 

 

Instància subscrita pel beneficiari dirigida a l’Alcalde acompanyada de:  

— Breu memòria de l’activitat realitzada, sobre les activitats realitzades, participants, etc... 

— Factures originals o fotocòpies compulsades de les factures justificatives de la despesa. 

— Declaració acreditativa de que s’ha complert la finalitat per a la qual es va concedir la 

subvenció. 

— Declaració que no s'ha disposat de cap altra subvenció o ingrés afectat per l'activitat 

que es tracta que sumats a l' ajuda de l' Ajuntament sobrepassi el seu cost total. 

 

L’òrgan concedent de la subvenció podrà atorgar, llevat precepte en contrari contingut en les 

normes reguladores, una ampliació del termini establert per a la presentació de la justificació, 

que no excedeixi de la meitat del mateix, quan es refereixi a activitats a desenvolupar durant 

el mes de desembre o altres sempre i  quan amb això no es perjudiquin drets de tercer. 

 

4.10) Exp. 329/2016.- Primer.- D’acord amb el dictamen de la Comissió Informativa de data 

18  de juliol de 2016, la Junta de Govern Local acorda concedir les subvencions en matèria 

d’activitats culturals a les entitats que figuren a continuació, per l’import que s’indica. 

 

ASSOCIACIÓ SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER 
ACTIVITATS CULTURALS 2016 

AGRUPACIÓ DE SARDANISTES 16.000 € 

ASSOCIACIÓ IKEBANA “IKALD” 600 € 

ASSOCIACIÓ VEÏNAT DE SANTA SECLINA 300 € 

ASSOCIACIÓ VEÏNS DE FRANCIAC 2.300 € 

COLLA GEGANTERA DE CALDES DE MALAVELLA 6.900 € 

CORAL CANTAIRES DE CALDES 3.300 € 

ASSOCIACIÓ VEÏNS URB. LLAC DEL CIGNE 
300 € 

CARISMA TEATRE 
500 € 

TRASPUNT TEATRE 
500 € 

 

Segon.- L’Entitat beneficiària haurà de justificar la despesa abans del 30 de novembre de 

2016. 

 

Per justificar  la subvenció és necessari presentar a l’Ajuntament la documentació següent: 

 [es podrà disposar dels impresos normalitzats que facilitarà l' Ajuntament]. 

 

Instància subscrita pel beneficiari dirigida a l’Alcalde acompanyada de:  

— Breu memòria de l’activitat realitzada, sobre les activitats realitzades, participants, etc... 



— Factures originals o fotocòpies compulsades de les factures justificatives de la despesa. 

— Declaració acreditativa de que s’ha complert la finalitat per a la qual es va concedir la 

subvenció. 

— Declaració que no s'ha disposat de cap altra subvenció o ingrés afectat per l'activitat 

que es tracta que sumats a l' ajuda de l' Ajuntament sobrepassi el seu cost total. 

 

L’òrgan concedent de la subvenció podrà atorgar, llevat precepte en contrari contingut en les 

normes reguladores, una ampliació del termini establert per a la presentació de la justificació, 

que no excedeixi de la meitat del mateix, quan es refereixi a activitats a desenvolupar durant 

el mes de desembre o altres sempre i  quan amb això no es perjudiquin drets de tercer. 

 

4.11) Exp. 760/2016.- Contracte menor manteniment pista pavelló municipal 

 

... 

PRIMER. Dur a terme  el contracte relatiu a les obres de manteniment de la pista del pavelló 

municipal mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista Talleres 

Palautordera S.A. CIF A08869042 per un import de 5.691,25 € i 1.195,16 € d'IVA. 

 

..... 

 

4.12) Exp. 557/2016.- Autoritzar a Construccions Barceló Jordà S.L., l’ocupació amb 

bastides, de 16 m² de via pública durant 5 dies a la Plaça i al carrer de la Plaça dels Polls, 5. 

S’efectuarà la senyalització de seguretat diürna i nocturna i s’adoptaran totes aquelles 

precaucions que siguin necessàries per a eliminar situacions de risc o perill a la via pública, en 

especial, per als vianants i per a la circulació de vehicles. 

Simultàniament s’aprova la liquidació de la taxa per import de 28,80 €.  

 

4.13) Exp. 68/2015.- Contracte de Serveis “projecte habitat” 

 

D’acord amb allò que estableix la clàusula cinquena del Plec de prescripcions administratives, 

sobre la durada del contracte i d’acord amb la voluntat manifesta per ambdues parts. 

 

Donat que l’acta d’inici de les prestacions es va signar el dia 24 d’agost de 2015, la junta de 

Govern Local, acorda: 

 

Prorrogar fins a un màxim d’un any amb l'empresa Fundació Servei Gironí de Pedagogia 

Social (Fundació SER.GI), el contracte del servei per a la gestió del "Projecte Habitat": 

accions per a l’accés i el manteniment de l’habitatge a Caldes de Malavella, aprovat 

mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 7 de juliol de 2015, amb efectes a partir 

del  24 d’agost de 2016, pel preu de 23.472 €. 

 

4.14) Identificació de l’expedient 

 

Resolució de l’expedient núm. 2015/0037597 iniciat a nom de ------- per presumpta infracció 

de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals. 

 

1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades: 

 



a. Data i hora de la presumpte infracció: 27/11/2015 18:15 

b. Número de butlleta / Acta: 0370215100047 

c. Agent denunciant: 014 

d. Normativa infringida: Ord. Municipal de tinença d'animals 

e. Article infringit: 60. 06 

f. Import sanció: 100,00 Euros 

g. Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE  

h. Fet denunciat: No dur identificats els gats, els gossos i els altres animals que s’hagin 

d’identificar d’acord amb el reglament, o incomplir els requisits establerts la Llei de protecció 

dels animals i la normativa que la desenvolupa amb relació a aquesta identificació. 

i. Dades de la persona denunciada: ------- 

 

2. Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 60.06 de 

l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No dur identificats els gats, els gossos 

i els altres animals que s’hagin d’identificar d’acord amb el reglament, o incomplir els 

requisits establerts la Llei de protecció dels animals i la normativa que la desenvolupa amb 

relació a aquesta identificació. 

 

3. D’acord amb els fets denunciats es va acordar la incoació de l’expedient sancionador a 

nom de ---------- com a responsable d’una infracció de caràcter lleu i l’Instructor va formular 

la proposta de resolució. 

 

Fonaments de dret 

 

1. L’article 60.06 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals estableix que constitueix 

una infracció de caràcter lleu el fet denunciat. 

 

2. Correspon a la Junta de Govern Local dictar les resolucions en els expedients 

sancionadors. 

 

3. El procediment sancionador aplicable és el regulat en el Decret 278/1993, de 9 de 

novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la 

Generalitat. Aquest expedient es tramita seguint el procediment abreujat previst a l’art. 18 del 

Decret 278/1993. 

 

4. L’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i procediment administratiu comú estableix que els fets constatats 

per funcionaris públics, a qui es reconeix la condició d’autoritat, i que siguin formalitzats en 

document públic observant els requisits legals pertinents, tindran valor probatori sense 

perjudici de les proves que en la defensa dels seus respectius drets o interessos puguin aportar 

els interessats. 

 

Fent ús de les facultats que em confereix l’article 15 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, 

sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, 

 

Acordo 

  



1.- APROVAR  la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient 

sancionador núm. 2015/0037597 iniciat a nom de --------- per infracció de l’Ordenança 

Municipal de tinença d'animals. 

 

2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 100,00 €. 

 

3.- NOTIFICAR a  l'interessat/da la present resolució. 

 

4.15) Identificació de l’expedient 

 

Resolució de l’expedient núm. 2015/0035759 iniciat a nom de -------- per presumpta infracció 

de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals. 

 

1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades: 

 

a. Data i hora de la presumpte infracció: 06/11/2015 08:27 

b. Número de butlleta / Acta: 0370215100038 

c. Agent denunciant: 016 

d. Normativa infringida: Ord. Municipal de tinença d'animals 

e. Article infringit: 60.17 

f. Import sanció: 200,00 Euros 

g. Lloc de la denúncia: CL GIRONA  

h. Fet denunciat: No evitar la fugida d’animals. 

i. Dades de la persona denunciada: --------- 

 

2. Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 60.17 de 

l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No evitar la fugida d’animals. 

 

3. D’acord amb els fets denunciats es va acordar la incoació de l’expedient sancionador a 

nom de -------- com a responsable d’una infracció de caràcter lleu i l’Instructor va formular la 

proposta de resolució. 

 

Fonaments de dret 

 

1. L’article 60.17 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals estableix que constitueix 

una infracció de caràcter lleu el fet denunciat. 

 

2. Correspon a la Junta de Govern Local dictar les resolucions en els expedients 

sancionadors. 

 

3. El procediment sancionador aplicable és el regulat en el Decret 278/1993, de 9 de 

novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la 

Generalitat. Aquest expedient es tramita seguint el procediment abreujat previst a l’art. 18 del 

Decret 278/1993. 

 

4. L’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i procediment administratiu comú estableix que els fets constatats 

per funcionaris públics, a qui es reconeix la condició d’autoritat, i que siguin formalitzats en 



document públic observant els requisits legals pertinents, tindran valor probatori sense 

perjudici de les proves que en la defensa dels seus respectius drets o interessos puguin aportar 

els interessats. 

 

Fent ús de les facultats que em confereix l’article 15 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, 

sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, 

 

Acordo 

  

1.- APROVAR  la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient 

sancionador núm. 2015/0035759 iniciat a nom de ------- per infracció de l’Ordenança 

Municipal de tinença d'animals. 

 

2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 200,00 €. 

 

3.- NOTIFICAR a  l'interessat/da la present resolució. 

 

4.16) Identificació de l’expedient 

 

Resolució de l’expedient núm. 2016/0005382 iniciat a nom de -----per presumpta infracció de 

l’Ordenança Municipal de tinença d'animals. 

 

1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades: 

 

a. Data i hora de la presumpte infracció: 15/03/2016 17:07 

b. Número de butlleta / Acta: 0370116100013 

c. Agent denunciant: 007 

d. Normativa infringida: Ord. Municipal de tinença d'animals 

e. Article infringit: 60.17 

f. Import sanció: 200,00 Euros 

g. Lloc de la denúncia: CL  VALL-LLOVERA 79 

h. Fet denunciat: No evitar la fugida d’animals. 

i. Dades de la persona denunciada: -------- 

 

2. Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 60.17 de 

l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No evitar la fugida d’animals. 

 

3. D’acord amb els fets denunciats es va acordar la incoació de l’expedient sancionador a 

nom de --------- com a responsable d’una infracció de caràcter lleu i l’Instructor va formular la 

proposta de resolució. 

 

Fonaments de dret 

 

1. L’article 60.17 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals estableix que constitueix 

una infracció de caràcter lleu el fet denunciat. 

 

2. Correspon a la Junta de Govern Local dictar les resolucions en els expedients 

sancionadors. 



 

3. El procediment sancionador aplicable és el regulat en el Decret 278/1993, de 9 de 

novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la 

Generalitat. Aquest expedient es tramita seguint el procediment abreujat previst a l’art. 18 del 

Decret 278/1993. 

 

4. L’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i procediment administratiu comú estableix que els fets constatats 

per funcionaris públics, a qui es reconeix la condició d’autoritat, i que siguin formalitzats en 

document públic observant els requisits legals pertinents, tindran valor probatori sense 

perjudici de les proves que en la defensa dels seus respectius drets o interessos puguin aportar 

els interessats. 

 

Fent ús de les facultats que em confereix l’article 15 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, 

sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, 

 

Acordo 

  

1.- APROVAR  la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient 

sancionador núm. 2016/0005382 iniciat a nom de -------- per infracció de l’Ordenança 

Municipal de tinença d'animals. 

 

2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 200,00 €. 

 

3.- NOTIFICAR a  l'interessat/da la present resolució. 

 

4.17) Identificació de l’expedient 

 

Resolució de l’expedient núm. 2016/0005383 iniciat a nom de ------- per presumpta infracció 

de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals. 

 

1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades: 

 

a. Data i hora de la presumpte infracció: 15/03/2016 17:12 

b. Número de butlleta / Acta: 0370116100014 

c. Agent denunciant: 007 

d. Normativa infringida: Ord. Municipal de tinença d'animals 

e. Article infringit: 60.17 

f. Import sanció: 200,00 Euros 

g. Lloc de la denúncia: CL  VALL-LLOVERA 79 

h. Fet denunciat: No evitar la fugida d’animals. 

i. Dades de la persona denunciada: ---------- 

 

2. Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 60.17 de 

l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No evitar la fugida d’animals. 

 



3. D’acord amb els fets denunciats es va acordar la incoació de l’expedient sancionador a 

nom de -------- com a responsable d’una infracció de caràcter lleu i l’Instructor va formular la 

proposta de resolució. 

 

Fonaments de dret 

 

1. L’article 60.17 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals estableix que constitueix 

una infracció de caràcter lleu el fet denunciat. 

 

2. Correspon a la Junta de Govern Local dictar les resolucions en els expedients 

sancionadors. 

 

3. El procediment sancionador aplicable és el regulat en el Decret 278/1993, de 9 de 

novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la 

Generalitat. Aquest expedient es tramita seguint el procediment abreujat previst a l’art. 18 del 

Decret 278/1993. 

 

4. L’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i procediment administratiu comú estableix que els fets constatats 

per funcionaris públics, a qui es reconeix la condició d’autoritat, i que siguin formalitzats en 

document públic observant els requisits legals pertinents, tindran valor probatori sense 

perjudici de les proves que en la defensa dels seus respectius drets o interessos puguin aportar 

els interessats. 

 

Fent ús de les facultats que em confereix l’article 15 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, 

sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, 

 

Acordo 

  

1.- APROVAR  la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient 

sancionador núm. 2016/0005383 iniciat a nom de ------- per infracció de l’Ordenança 

Municipal de tinença d'animals. 

 

2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 200,00 €. 

 

3.- NOTIFICAR a  l'interessat/da la present resolució. 

 

4.18) Identificació de l’expedient 

 

Resolució de l’expedient núm. 2016/0005107 iniciat a nom de -------- per presumpta infracció 

de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals. 

 

1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades: 

 

a. Data i hora de la presumpte infracció: 07/03/2016 12:00 

b. Número de butlleta / Acta: 0370116100011 

c. Agent denunciant: 014 

d. Normativa infringida: Ord. Municipal de tinença d'animals 



e. Article infringit: 60.17 

f. Import sanció: 200,00 Euros 

g. Lloc de la denúncia: CL AGUDES 19 

h. Fet denunciat: No evitar la fugida d’animals. 

i. Dades de la persona denunciada: --------- 

 

2. Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 60.17 de 

l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No evitar la fugida d’animals. 

 

3. D’acord amb els fets denunciats es va acordar la incoació de l’expedient sancionador a 

nom de --------- com a responsable d’una infracció de caràcter lleu i l’Instructor va formular la 

proposta de resolució. 

 

Fonaments de dret 

 

1. L’article 60.17 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals estableix que constitueix 

una infracció de caràcter lleu el fet denunciat. 

 

2. Correspon a la Junta de Govern Local dictar les resolucions en els expedients 

sancionadors. 

 

3. El procediment sancionador aplicable és el regulat en el Decret 278/1993, de 9 de 

novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la 

Generalitat. Aquest expedient es tramita seguint el procediment abreujat previst a l’art. 18 del 

Decret 278/1993. 

 

4. L’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i procediment administratiu comú estableix que els fets constatats 

per funcionaris públics, a qui es reconeix la condició d’autoritat, i que siguin formalitzats en 

document públic observant els requisits legals pertinents, tindran valor probatori sense 

perjudici de les proves que en la defensa dels seus respectius drets o interessos puguin aportar 

els interessats. 

 

Fent ús de les facultats que em confereix l’article 15 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, 

sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, 

 

Acordo 

  

1.- APROVAR  la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient 

sancionador núm. 2016/0005107 iniciat a nom de ------- per infracció de l’Ordenança 

Municipal de tinença d'animals. 

 

2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 200,00 €. 

 

3.- NOTIFICAR a  l'interessat/da la present resolució. 

 

4.19) Identificació de l’expedient 

 



Resolució de l’expedient núm. 2016/0004433 iniciat a nom de ------- per presumpta infracció 

de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals. 

 

1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades: 

 

a. Data i hora de la presumpte infracció: 01/03/2016 19:13 

b. Número de butlleta / Acta: 0370116100008 

c. Agent denunciant: 003 

d. Normativa infringida: Ord. Municipal de tinença d'animals 

e. Article infringit: 60.17 

f. Import sanció: 200,00 Euros 

g. Lloc de la denúncia: CL MANSO BERNARDI  

h. Fet denunciat: No evitar la fugida d’animals. 

i. Dades de la persona denunciada: ------ 

 

2. Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 60.17 de 

l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No evitar la fugida d’animals. 

 

3. D’acord amb els fets denunciats es va acordar la incoació de l’expedient sancionador a 

nom de --------- com a responsable d’una infracció de caràcter lleu i l’Instructor va formular la 

proposta de resolució. 

 

Fonaments de dret 

 

1. L’article 60.17 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals estableix que constitueix 

una infracció de caràcter lleu el fet denunciat. 

 

2. Correspon a la Junta de Govern Local dictar les resolucions en els expedients 

sancionadors. 

 

3. El procediment sancionador aplicable és el regulat en el Decret 278/1993, de 9 de 

novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la 

Generalitat. Aquest expedient es tramita seguint el procediment abreujat previst a l’art. 18 del 

Decret 278/1993. 

 

4. L’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i procediment administratiu comú estableix que els fets constatats 

per funcionaris públics, a qui es reconeix la condició d’autoritat, i que siguin formalitzats en 

document públic observant els requisits legals pertinents, tindran valor probatori sense 

perjudici de les proves que en la defensa dels seus respectius drets o interessos puguin aportar 

els interessats. 

 

Fent ús de les facultats que em confereix l’article 15 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, 

sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, 

 

Acordo 

  



1.- APROVAR  la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient 

sancionador núm. 2016/0004433 iniciat a nom de ----- per infracció de l’Ordenança Municipal 

de tinença d'animals. 

 

2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 200,00 €. 

 

3.- NOTIFICAR a  l'interessat/da la present resolució. 

 

4.20) Identificació de l’expedient 

 

Resolució de l’expedient núm. 2016/0004843 iniciat a nom de ------ per presumpta infracció 

de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals. 

 

1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades: 

 

a. Data i hora de la presumpte infracció: 03/03/2016 16:45 

b. Número de butlleta / Acta: 0370116100010 

c. Agent denunciant: 003 

d. Normativa infringida: Ord. Municipal de tinença d'animals 

e. Article infringit: 60.17 

f. Import sanció: 200,00 Euros 

g. Lloc de la denúncia: CL INDUSTRIA 8 

h. Fet denunciat: No evitar la fugida d’animals. 

i. Dades de la persona denunciada: ------- 

 

2. Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 60.17 de 

l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: No evitar la fugida d’animals. 

 

3. D’acord amb els fets denunciats es va acordar la incoació de l’expedient sancionador a 

nom de -------- com a responsable d’una infracció de caràcter lleu i l’Instructor va formular la 

proposta de resolució. 

 

Fonaments de dret 

 

1. L’article 60.17 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals estableix que constitueix 

una infracció de caràcter lleu el fet denunciat. 

 

2. Correspon a la Junta de Govern Local dictar les resolucions en els expedients 

sancionadors. 

 

3. El procediment sancionador aplicable és el regulat en el Decret 278/1993, de 9 de 

novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la 

Generalitat. Aquest expedient es tramita seguint el procediment abreujat previst a l’art. 18 del 

Decret 278/1993. 

 

4. L’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i procediment administratiu comú estableix que els fets constatats 

per funcionaris públics, a qui es reconeix la condició d’autoritat, i que siguin formalitzats en 



document públic observant els requisits legals pertinents, tindran valor probatori sense 

perjudici de les proves que en la defensa dels seus respectius drets o interessos puguin aportar 

els interessats. 

 

Fent ús de les facultats que em confereix l’article 15 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, 

sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, 

 

Acordo 

  

1.- APROVAR  la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient 

sancionador núm. 2016/0004843 iniciat a nom de ------- per infracció de l’Ordenança 

Municipal de tinença d'animals. 

 

2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 200,00 €. 

 

3.- NOTIFICAR a  l'interessat/da la present resolució. 

 

4.21) Identificació de l’expedient 

 

Resolució de l’expedient núm. 2016/0005653 iniciat a nom de --------- per presumpta 

infracció de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals. 

 

1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades: 

 

a. Data i hora de la presumpte infracció: 19/03/2016 10:07 

b. Número de butlleta / Acta: 0370116100015 

c. Agent denunciant: 007 

d. Normativa infringida: Ord. Municipal de tinença d'animals 

e. Article infringit: 60.30 

f. Import sanció: 100,00 Euros 

g. Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE  

h. Fet denunciat: Qualsevol altra infracció de les disposicions d'aquesta ordenança no 

prevista expressament per aquest article i que no hagi estat tipificada de greu o molt greu. 

i. Dades de la persona denunciada: --------- 

 

2. Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 60.30 de 

l’Ordenança Municipal de tinença d'animals, pel fet de: Qualsevol altra infracció de les 

disposicions d'aquesta ordenança no prevista expressament per aquest article i que no hagi 

estat tipificada de greu o molt greu. 

 

3. D’acord amb els fets denunciats es va acordar la incoació de l’expedient sancionador a 

nom de -------- com a responsable d’una infracció de caràcter lleu i l’Instructor va formular la 

proposta de resolució. 

 

Fonaments de dret 

 

1. L’article 60.30 de l’Ordenança Municipal de tinença d'animals estableix que constitueix 

una infracció de caràcter lleu el fet denunciat. 



 

2. Correspon a la Junta de Govern Local dictar les resolucions en els expedients 

sancionadors. 

 

3. El procediment sancionador aplicable és el regulat en el Decret 278/1993, de 9 de 

novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la 

Generalitat. Aquest expedient es tramita seguint el procediment abreujat previst a l’art. 18 del 

Decret 278/1993. 

 

4. L’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i procediment administratiu comú estableix que els fets constatats 

per funcionaris públics, a qui es reconeix la condició d’autoritat, i que siguin formalitzats en 

document públic observant els requisits legals pertinents, tindran valor probatori sense 

perjudici de les proves que en la defensa dels seus respectius drets o interessos puguin aportar 

els interessats. 

 

Fent ús de les facultats que em confereix l’article 15 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, 

sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, 

 

Acordo 

  

1.- APROVAR  la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient 

sancionador núm. 2016/0005653 iniciat a nom de ------ per infracció de l’Ordenança 

Municipal de tinença d'animals. 

 

2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 100,00 €. 

 

3.- NOTIFICAR a  l'interessat/da la present resolució. 

 

4.22) Identificació de l’expedient 

 

Resolució de l’expedient núm. 2016/0003664 iniciat a nom de ------- per presumpta infracció 

de l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics. 

 

1. Que es va efectuar una denúncia amb les següents dades: 

 

a. Data i hora de la presumpte infracció: 18/02/2016 15:46 

b. Número de butlleta / Acta: 0370116100007 

c. Agent denunciant: 007 

d. Normativa infringida: Ord. Municipal convivència i ús dels espais públics 

e. Article infringit: 133. 04 

f. Import sanció: 500,00 Euros 

g. Lloc de la denúncia: AV ONZE DE SETEMBRE  

h. Fet denunciat: La manca de respecte als vigilants i policies locals i a autoritats en 

general. 

i. Dades de la persona denunciada: --------- 

 



2. Els fets esmentats implicaven una presumpta infracció administrativa de l’article 133. 04 

de l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics, pel fet de: La manca de 

respecte als vigilants i policies locals i a autoritats en general. 

 

3. D’acord amb els fets denunciats es va acordar la incoació de l’expedient sancionador a 

nom de -------- com a responsable d’una infracció de caràcter greu i l’Instructor va formular la 

proposta de resolució. 

 

Fonaments de dret 

 

1. L’article 133.04 de l’Ordenança Municipal convivència i ús dels espais públics estableix 

que constitueix una infracció de caràcter greu el fet denunciat. 

 

2. Correspon a la Junta de Govern Local dictar les resolucions en els expedients 

sancionadors. 

 

3. El procediment sancionador aplicable és el regulat en el Decret 278/1993, de 9 de 

novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la 

Generalitat. Aquest expedient es tramita seguint el procediment abreujat previst a l’art. 18 del 

Decret 278/1993. 

 

4. L’article 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i procediment administratiu comú estableix que els fets constatats 

per funcionaris públics, a qui es reconeix la condició d’autoritat, i que siguin formalitzats en 

document públic observant els requisits legals pertinents, tindran valor probatori sense 

perjudici de les proves que en la defensa dels seus respectius drets o interessos puguin aportar 

els interessats. 

 

Fent ús de les facultats que em confereix l’article 15 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, 

sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, 

 

Acordo 

  

1.- APROVAR  la proposta de resolució efectuada per l’instructor en relació amb l’expedient 

sancionador núm. 2016/0003664 iniciat a nom de ------- per infracció de l’Ordenança 

Municipal convivència i ús dels espais públics. 

 

2.- IMPOSAR la corresponent sanció per un import de 500,00 €. 

 

3.- NOTIFICAR a  l'interessat/da la present resolució. 

 

4.23) Exp. 1163/2015.- INFORME PROPOSTA 

  

En relació amb l'expedient relatiu a l'ordre d'execució de neteja de parcel·la 

ubicada TOURIST CLUB, 7-D de Caldes de Malavella, amb la referència cadastral 

0427507DG8302N0001LG , emeto el següent informe proposta de resolució, de conformitat 

amb allò que estableix l'article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 

s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 



  

PROPOSTA 
  

Per resolució d'aquest Ajuntament, es va incoar expedient urbanístic per tal d'exigir les 

condicions que preveu l'article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 

s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, al propietari de la parcel·la 

ubicada TOURIST CLUB, 7-D, de Caldes de Malavella. 

Segons es posa de manifest a l'informe del tècnic municipal de data 1 de juliol de 2016, el 

propietari de la parcel·la esmentada ha procedit a la seva neteja, i al compliment de les 

mesures ordenades. 

Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats,  proposo: 

 

PRIMER. Concloure l'expedient d'ordre d'execució incoat contra  BANCO DE 

SABADELL, S.A, pel compliment del deure de conservació i ordenar l'arxiu de l'expedient.   

                           

SEGON. Traslladar aquesta resolució al propietari afectat pel seu coneixement. 

  

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

4.24) Exp. 341/2016.- INFORME- PROPOSTA REQUERIR AVALUACIÓ 

ECONÒMICA   
         

En relació amb l’expedient relatiu a RECLAMACIO PER RESPONSABILITAT 

PATRIMONIAL, en compliment de la Providència d’Alcaldia, s’emet el següent informe- 

proposta de resolució, de conformitat amb el que estableix l’article 175 del Reial Decret 2568/ 

1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i 

Règim Jurídic de les Entitats Locals, amb base als següents, 

ANTECEDENTS I FONAMENTS DE DRET 
Considerant la sol·licitud presentada per la sra. -----, a la qual s’ha donat entrada, amb núm. 

1394, en el Registre general d’aquest Ajuntament, en la qual es detallen els danys següents: 

-Lesions al turmell, degut a una caiguda a la Crta. Llagostera a l’altura del nucli urbà de 

Caldes de Malavella. 

 

Atès que, l’interessada no acredita l’avaluació econòmica de la responsabilitat patrimonial, tal 

i com prescriu l’article 6 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el 

Reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria de responsabilitat 

patrimonial. 

 

En compliment de l’art. 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i de procediment administratiu comú, el que subscriu eleva la 

següent proposta de resolució: 

 

INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
          

PRIMER. Requerir a la sra. ------, per tal que acrediti l’avaluació econòmica de la 

responsabilitat patrimonial, en un termini no superior a deu dies a comptar des de l’endemà de 

la recuperació per les lesions sofertes.  

 



SEGON. Traslladar aquesta resolució a l’interessada, amb l’advertiment que, transcorregut el 

termini indicat sense l’aportació de la documentació i justificants requerits, s’entendrà per 

desistida en la sol·licitud i s’acordarà l’arxiu de l’expedient. 

 

No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi pertinent. 

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

4.25) Exp. 482/2015.- INFORME PROPOSTA 

  

En relació amb l'expedient relatiu a l'ordre d'execució a l’immoble ubicat al Carrer Major, 5 

de Caldes de Malavella, amb la referència cadastral 4119913DG8341N0001ZF, emeto el 

següent informe proposta de resolució, de conformitat amb allò que estableix l'article 175 del 

Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 

  

PROPOSTA 
  

Per resolució d'aquest Ajuntament, es va incoar expedient urbanístic per tal d'exigir les 

condicions que preveu l'article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 

s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, al propietari de l’immoble ubicat 

al Carrer Major, 5, de Caldes de Malavella. 

  

Segons es posa de manifest a l'informe del tècnic municipal de data 16 de juny de 2016,  el 

propietari de l’immoble esmentat ha procedit al compliment de les mesures ordenades. 

Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats,  proposo: 

 

PRIMER. Concloure l'expedient d'ordre d'execució incoat contra ---------, pel compliment 

del deure de conservació i ordenar l'arxiu de l'expedient.       

                       

SEGON. Traslladar aquesta resolució al propietari afectat pel seu coneixement. 

  

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

4.26) Expedient:  709/2016.- INFORME - PROPOSTA INCOACIÓ ORDRE 

D’EXECUCIÓ  

Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals pel qual es corrobora 

que concorre causa d’incoació d’ordre d’execució, i de conformitat amb el que disposa 

l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, emeto la següent, 

 

PROPOSTA  

Atès el que disposa l’article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova 

el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, en el que les persones propietàries de tota 

classe de terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d’ús, conservació i 



rehabilitació establerts per aquesta llei, la legislació aplicable en matèria de règim del sol i per 

la legislació sectorial. 

Atès que, mitjançant informe dels serveis tècnics de data 21 de juny de 2016, es posa de 

manifest que a la parcel·la 16-N-I ubicada a la Urbanització Aigües Bones, de Caldes de 

Malavella, presenta el següent estat: 

- Creixement desmesurat de la vegetació, que genera risc potencial d’incendi i fins i tot de 

tipus sanitari.  

- Vegetació que supera els límits de la parcel·la envaint parcel·les veïnes / la via pública.  

-Aspecte general de deixadesa i manca de neteja.  

Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo: 

 

Primer: Incoar el corresponent expedient administratiu sobre la imposició d’una ordre 

d’execució pel restabliment de les condicions previstes per la llei, a la parcel·la 16-N-I 

ubicada a la Urbanització Aigües Bones, de Caldes de Malavella, propietat del Sr. ------, 

consistent en les següents actuacions: 

 

- Estassar/desbrossar la vegetació herbàcia / els esbarzers, i retirada de les restes vegetals i 

tota la vegetació seca.  

 

- Poda de les branques baixes dels arbres i estassada de matolls, de manera que s’eviti la 

continuïtat vertical entre l’arbrat i el matollar.  

 

- Poda de tota la vegetació que superi els límits de la parcel·la. 

 

- Retirada de residus, tant els vegetals resultants de la neteja de la vegetació com els residus 

sòlids urbans que puguin sorgir un cop dutes a terme les tasques encomanades.  

 

- Deixar lliure de vegetació i de restes vegetals provinents de les tasques de neteja tant la via 

pública com la vorera.  

 

- En general, vetllar perquè l’estat general de la parcel·la i el seu aspecte no comprometi les 

condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.  

 

Segon: De conformitat amb l’establert a l’article 197.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, en relació amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, es concedeix a 

l’interessat un termini d’audiència de deu dies, als efectes que pugui comparèixer a 

l’expedient i pugui fer les al·legacions i presentar les justificacions i documents que estimi 

pertinents. Transcorregut l’expressat termini, es dictarà l’ordre d’execució procedent, o en el 

seu cas, s’acordarà l’arxiu de l’actuat. 

 

Tercer: Tot l’anterior s’entén sense perjudici de les sancions que es puguin imposar per les 

infraccions que s’hagin comès. 

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 



 

4.27) Exp. 968/2015.- INFORME PROPOSTA 

  

En relació amb l'expedient relatiu a l'ordre d'execució de neteja de parcel·la ubicada CAN 

CARBONELL, 448-539 de Caldes de Malavella, amb la referència cadastral 

7283610DG8278S0001ZP i 7283637DG8278S0001EP, emeto el següent informe proposta de 

resolució, de conformitat amb allò que estableix l'article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 

28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals,  

PROPOSTA  

Per resolució d'aquest Ajuntament, es va incoar expedient urbanístic per tal d'exigir les 

condicions que preveu l'article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 

s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, al propietari de la parcel·la 

ubicada CAN CARBONELL, 448-539, de Caldes de Malavella. 

  

Segons es posa de manifest a l'informe del tècnic municipal de data 22 de juny de 2016,  el 

propietari de la parcel·la esmentada ha procedit a la seva neteja, i al compliment de les 

mesures ordenades. 

Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats,  proposo: 

 

PRIMER. Concloure l'expedient d'ordre d'execució incoat contra  -------, pel compliment del 

deure de conservació i ordenar l'arxiu de l'expedient.                             

SEGON. Traslladar aquesta resolució al propietari afectat pel seu coneixement. 

  

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

4.28) Exp. 708/2016.- INFORME - PROPOSTA INCOACIÓ ORDRE D’EXECUCIÓ  

Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals pel qual es corrobora 

que concorre causa d’incoació d’ordre d’execució, i de conformitat amb el que disposa 

l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, emeto la següent, 

 

PROPOSTA  

Atès el que disposa l’article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova 

el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, en el que les persones propietàries de tota 

classe de terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d’ús, conservació i 

rehabilitació establerts per aquesta llei, la legislació aplicable en matèria de règim del sol i per 

la legislació sectorial. 

Atès que, mitjançant informe dels serveis tècnics de data 21 de juny de 2016, es posa de 

manifest que a la parcel·la 26-H-I ubicada a la Urbanització Aigües Bones, de Caldes de 

Malavella, presenta el següent estat: 

- Creixement desmesurat de la vegetació, que genera risc potencial d’incendi i fins i tot de 

tipus sanitari.  

- Presència de 2 arbres de grans dimensions completament secs amb risc de caiguda. 



-Vegetació que supera els límits de la parcel·la envaint la via pública (esbarzers).  

-Aspecte general de deixadesa i manca de neteja.  

Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo: 

 

Primer: Incoar el corresponent expedient administratiu sobre la imposició d’una ordre 

d’execució pel restabliment de les condicions previstes per la llei, a la parcel·la 26-H-I 

ubicada a la Urbanització Aigües Bones, de Caldes de Malavella, propietat dels hereus de -----

-, consistent en les següents actuacions: 

 

- Estassar/desbrossar la vegetació herbàcia / els esbarzers, i retirada de les restes vegetals i 

tota la vegetació seca.  

 

- Poda de les branques baixes dels arbres i estassada de matolls, de manera que s’eviti la 

continuïtat vertical entre l’arbrat i el matollar.  

 

- Tala dels 2 arbres secs, morts, que presenten un evident risc de caiguda. En el cas d’haver de 

tallar arbres, cal sol·licitar permís previ a l’Ajuntament. Per als arbres anomenats de forma 

explícita en aquest informe, no és necessari. 

 

-Poda de tota la vegetació que superi els límits de la parcel·la, especialment els esbarzers que 

envaeixen la vorera i dificulten la circulació de vianants. 

 

- Retirada de residus, tant els vegetals resultants de la neteja de la vegetació com els residus 

sòlids urbans que puguin sorgir un cop dutes a terme les tasques encomanades.  

 

- Deixar lliure de vegetació i de restes vegetals provinents de les tasques de neteja tant la via 

pública com la vorera.  

 

- En general, vetllar perquè l’estat general de la parcel·la i el seu aspecte no comprometi les 

condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.  

 

Segon: De conformitat amb l’establert a l’article 197.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, en relació amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, es concedeix a 

l’interessat un termini d’audiència de deu dies, als efectes que pugui comparèixer a 

l’expedient i pugui fer les al·legacions i presentar les justificacions i documents que estimi 

pertinents. Transcorregut l’expressat termini, es dictarà l’ordre d’execució procedent, o en el 

seu cas, s’acordarà l’arxiu de l’actuat. 

 

Tercer: Tot l’anterior s’entén sense perjudici de les sancions que es puguin imposar per les 

infraccions que s’hagin comès. 

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

4.29) Exp. 712/2016.- INFORME - PROPOSTA INCOACIÓ ORDRE D’EXECUCIÓ  

Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals pel qual es corrobora 

que concorre causa d’incoació d’ordre d’execució, i de conformitat amb el que disposa 



l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, emeto la següent, 

 

PROPOSTA  

Atès el que disposa l’article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova 

el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, en el que les persones propietàries de tota 

classe de terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d’ús, conservació i 

rehabilitació establerts per aquesta llei, la legislació aplicable en matèria de règim del sol i per 

la legislació sectorial. 

Atès que, mitjançant informe dels serveis tècnics de data 22 de juny de 2016, es posa de 

manifest que a la parcel·la 493 ubicada a la Urbanització Can Carbonell de Caldes de 

Malavella, presenta el següent estat: 

- Creixement desmesurat de la vegetació, que genera risc potencial d’incendi i fins i tot de 

tipus sanitari.  

- Presència de residus sòlids urbans. 

-Aspecte general de deixadesa i manca de neteja.  

Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo: 

Primer: Incoar el corresponent expedient administratiu sobre la imposició d’una ordre 

d’execució pel restabliment de les condicions previstes per la llei, a la parcel·la 493 ubicada a 

la Urbanització Can Carbonell de Caldes de Malavella, propietat de la Sra. -------, consistent 

en les següents actuacions: 

 

- Estassar/desbrossar la vegetació herbàcia / els esbarzers, i retirada de les restes vegetals i 

tota la vegetació seca.  

 

- Poda de les branques baixes dels arbres i estassada de matolls, de manera que s’eviti la 

continuïtat vertical entre l’arbrat i el matollar.  

 

-Poda de les branques seques que generen un risc de caiguda. 

 

- Poda de tota la vegetació que superi els límits de la parcel·la, especialment de les branques 

que es troben prop del cablejat de la via pública, respecte el qual cal mantenir un mínim d’un 

metre de distància.  

 

- Retirada de residus, tant els vegetals resultants de la neteja de la vegetació com els residus 

sòlids urbans que puguin sorgir un cop dutes a terme les tasques encomanades.  

 

- Deixar lliure de vegetació i de restes vegetals provinents de les tasques de neteja tant la via 

pública com la vorera.  

 

- En general, vetllar perquè l’estat general de la parcel·la i el seu aspecte no comprometi les 

condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.  

 



Segon: De conformitat amb l’establert a l’article 197.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, en relació amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, es concedeix a 

l’interessat un termini d’audiència de deu dies, als efectes que pugui comparèixer a 

l’expedient i pugui fer les al·legacions i presentar les justificacions i documents que estimi 

pertinents. Transcorregut l’expressat termini, es dictarà l’ordre d’execució procedent, o en el 

seu cas, s’acordarà l’arxiu de l’actuat. 

 

Tercer: Tot l’anterior s’entén sense perjudici de les sancions que es puguin imposar per les 

infraccions que s’hagin comès. 

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

4.30) Exp. 713/2016.- INFORME - PROPOSTA INCOACIÓ ORDRE D’EXECUCIÓ  

Atès l’informe de comprovació emès pels Serveis Tècnics Municipals pel qual es corrobora 

que concorre causa d’incoació d’ordre d’execució, i de conformitat amb el que disposa 

l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, emeto la següent, 

 

PROPOSTA  

Atès el que disposa l’article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova 

el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, en el que les persones propietàries de tota 

classe de terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d’ús, conservació i 

rehabilitació establerts per aquesta llei, la legislació aplicable en matèria de règim del sol i per 

la legislació sectorial. 

Atès que, mitjançant informe dels serveis tècnics de data 22 de juny de 2016, es posa de 

manifest que a la parcel·la 141 ubicada a la Urbanització Can Carbonell, de Caldes de 

Malavella, presenta el següent estat: 

- Creixement desmesurat de la vegetació, que genera risc potencial d’incendi i fins i tot de 

tipus sanitari.  

- Vegetació que supera els límits de la parcel·la, envaeix la via pública i es troba en contacte 

amb el cablejat aeri. 

-Aspecte general de deixadesa i manca de neteja.  

Atesos els antecedents i els fonaments jurídics exposats, proposo: 

Primer: Incoar el corresponent expedient administratiu sobre la imposició d’una ordre 

d’execució pel restabliment de les condicions previstes per la llei, a la parcel·la 141 ubicada a 

la Urbanització Can Carbonell, de Caldes de Malavella, propietat --------, consistent en les 

següents actuacions: 

 

- Estassar/desbrossar la vegetació herbàcia / els esbarzers, i retirada de les restes vegetals i 

tota la vegetació seca.  

 

- Poda de les branques baixes dels arbres i estassada de matolls, de manera que s’eviti la 

continuïtat vertical entre l’arbrat i el matollar.  

 



- Poda de la vegetació que superi els límits de la parcel·la, especialment de la que es troba en 

contacte amb el cablejat aeri del qual cal mantenir un mínim d’un metre de distància.  

 

- Retirada de residus, tant els vegetals resultants de la neteja de la vegetació com els residus 

sòlids urbans que puguin sorgir un cop dutes a terme les tasques encomanades.  

 

- Deixar lliure de vegetació i de restes vegetals provinents de les tasques de neteja tant la via 

pública com la vorera.  

 

- En general, vetllar perquè l’estat general de la parcel·la i el seu aspecte no comprometi les 

condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.  

 

Segon: De conformitat amb l’establert a l’article 197.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 

d’agost, en relació amb l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, es concedeix a 

l’interessat un termini d’audiència de deu dies, als efectes que pugui comparèixer a 

l’expedient i pugui fer les al·legacions i presentar les justificacions i documents que estimi 

pertinents. Transcorregut l’expressat termini, es dictarà l’ordre d’execució procedent, o en el 

seu cas, s’acordarà l’arxiu de l’actuat. 

 

Tercer: Tot l’anterior s’entén sense perjudici de les sancions que es puguin imposar per les 

infraccions que s’hagin comès. 

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

 

I no havent-hi més assumptes de què tractar s’aixeca la sessió i d’ella la present acta del 

contingut de la qual jo, la Secretària, en dono fe.   

 

 

 

 

  


